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PLANUL DE ACȚIUNE NAȚIONAL PENTRU IMPLEMENTAREA 

STRATEGIEI NAȚIONALE ÎN DOMENIUL DROGURILOR 2021-2025.  

Federația Neguvernamentală Antidrog 

Propuneri activități Programul de Interes Național – prevenire, informare, alternative la consum. 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

Stimate domnule ministru Lucian BODE 

Stimate domnule director al Ageției Naționale Antidrog – cms.sef. Constantin Negoi- NIȚĂ 

 

Expunere de motive 

 

Provocarile sunt mari pentru tineri în cazul  consumului ocazional de droguri. 

Prevalența în rândul tinerilor 16,7 % pe segmentul de  vârstă 14-34 ani conform ultimului raport publicat de A.N.A. 

Situația este ingrijorătoare in zona spațiilor recreaționale, zonă în care nu s-a mai realizat un studiu privind prevalențele inca din anul 2008 din 

lipsă de resurse financiare. România a cunoscut o explozie de festivaluri si petreceri outdoor, zone recunoscute ca fiind propice consumului de 

droguri ilicite. 

 

Deasemenea recentele statistici evidențiate prin Studiul ESPAD 2020 (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs)  în rân-

dul elevilor de 16 ani, arată că România înregistreaza procente peste media europeană la debutul precoce (13 ani) în consumul de substanțe 

(alcool, droguri, tutun)                                                                                                                                                                                                               

România depășeste aproape de doua ori media europeană la consumul zilnic de tutun – 5 % dintre elevii romani, comparativ cu 2,9 media eu-

ropeană. 

Depășim media generală la consuml de alcool – 82 % dintre elevii România, comparativ cu 79 % media europeană. 



2 

 

7 % dintre elevi recunosc că s-au intoxicat cu alcool față de 6,7 % media europeană. 

Consumul de medicamente calmante în scopul de a se droga este de 9,4 % față de media europeană de 4 %. 

Studiul ESPAD a masurat și alte comportamente periculoase – jocurile de noroc, jocuri online si rețelele sociale. 20 % dintre elevii de 16 ani 

din România au pariat excesiv in ultimul an, comparativ cu 15 % media europeană. 

În jur de 50 % dintre elevii de 16 ani din România, petrec peste 4-5 ore într-o zi de școala, online, pe rețele sociale în condițiile în care se dis-

cută tot mai mult despre anxietate, depresie, probleme cu somnul. 

Față de cele prezentate, Federația Neguvernamentală Antidrog în spiritul Strategiei Naționale Antidrog și Planul de Acțiune 2021-2025, 

propune urmatorele programe si actiuni la nivel național.  

 

NOTĂ numarul de acțiuni prevăzute in graficul de mai jos, se referă la fiecare județ in parte/an, totalul acțiunilor fiind centralizat separat.   

 

 

 

I. REDUCEREA CERERII DE DROGURI 
Domeniul prioritar PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI 

 

Obiectiv general 1: Consolidarea sistemului local de prevenire ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor şi intervenţiilor de 

prevenire (contextuală, universală, selectivă și indicată) adresate populaţiei generale, şcolare şi grupurilor vulnerabile, în baza evidenţelor 

ştiinţifice. 

Obiective specifice:      
1.1. Consolidarea intervenţiilor şi strategiilor contextuale și universale de prevenire adresate populaţiei generale. 

1.2. Consolidarea intervenţiilor şi strategiilor pentru întârzierea vârstei de debut în consumul de droguri în rândul categoriilor de vârstă 

la risc şi grupurilor vulnerabile. 

1.3. Facilitarea accesului categoriilor de persoane aflate la debutul consumului la măsuri de intervenție timpurie, în vederea evitării 

transformării consumului experimental/ocazional de droguri în consum regulat. 
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Obiective specifice Activități 

Perioada 

de 

implement

are 

Indicatori 
Termen de 

evaluare 
Responsabili 

1.1. Consolidarea 

intervenţiilor şi strategiilor 

contextuale și universale de 

prevenire adresate 

populaţiei generale. 

1.1.1. Dezvoltarea de proiecte 

locale de informare, 

conștientizare a riscurilor și 

consecințelor negative ale 

consumului de droguri și 

promovarea alternativelor 

sănătoase la consumul de 

droguri, adresate populației 

generale 

2021-2025 

Campanii 

Proiecte locale; 

Conferințele Tinerii și 

propriile lor valori (10 

conferințe/500 

participanti/Conferinta) 

Artă Contra Drog & 

No Drugs Revolution 

(10 evenimente 

culturale, alternative la 

consum, informare 

populație generală)  

- număr beneficiari 

direcți – 6.000 

persoane  

Expoziții stradale de 

fotografie Antidrog si 

fericirea! 

anual 

Agenţia Națională 

Antidrog prin CPECA 

Ministerul Educaţiei- 

prin, Inspectoratul 

școlar județean, 

Autorităţile 

administraţiei publice, 

locale prin Primaria 

municipiului 

Ministerul Tineretului 

şi Sportului prin 

Direcția Județeană de 

Tineret si Sport, 

Societatea civilă prin 

Federația 

Neguvernamentală 

Antidrog 

1.1.2. Dezvoltarea de proiecte/ 

campanii locale care au ca scop 

creșterea influenței factorilor de 

protecție, scăderea influenței 

factorilor de risc, precum și 

dezvoltarea de abilități pentru 

categoriile de vârstă expuse 

2021-2025 

- număr campanii 2   

- număr proiecte locale 

- 10 

- număr beneficiari 

direcți – 8.500 

anual 

Agenţia Națională 

Antidrog prin CPECA 

Ministerul Educaţiei- 

prin Inspectoratul 

Școlar General al 

muncipiului București, 

Inspectoratele școlare 
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Obiective specifice Activități 

Perioada 

de 

implement

are 

Indicatori 
Termen de 

evaluare 
Responsabili 

riscului de consum de droguri, 

cu sprijinul părinților și al 

liderilor de opinie. 

județene, 

Autorităţile 

administraţiei publice, 

locale prin Primaria 

municipiului, 

Ministerul Tineretului 

şi Sportului prin 

Direcția Județeană de 

Tineret si Sport, 

Societatea civilă prin 

Federația 

Neguvernamentală 

Antidrog 

1.2. Consolidarea 

intervenţiilor şi strategiilor 

pentru întârzierea vârstei de 

debut în consumul de 

droguri în rândul 

categoriilor de vârstă la risc 

şi grupurilor vulnerabile. 

1.2.1. Dezvoltarea de 

proiecte/campanii locale de 

prevenire adresate categoriilor 

de vârstă la risc pentru 

dezvoltarea de comportamente 

adictive. 

2021-2025 

- număr campanii 3 

- număr proiecte locale 

2 

- număr beneficiari 

direcți – populația 

școlară clasele VI-XII 

anual 

Agenţia Națională 

Antidrog prin CPECA 

Ministerul Educaţiei- 

prin Inspectoratul 

Școlar General al 

muncipiului București, 

Inspectoratele școlare 

județene, 

Autorităţile 

administraţiei publice, 

locale prin Primaria 

municipiului, 

Ministerul Tineretului 

şi Sportului prin 

Direcția Județeană de  
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Obiective specifice Activități 

Perioada 

de 

implement

are 

Indicatori 
Termen de 

evaluare 
Responsabili 

Tineret si Sport, 

Societatea civilă prin 

Federația 

Neguvernamentală 

Antidrog 

 

 

1.2.2. Dezvoltarea de 

proiecte/campanii locale de 

prevenire adresate grupurilor 

vulnerabile la consumul de 

droguri. 

 

 

2021-2025 

 

 

- număr campanii 3 

- număr proiecte locale 

- 4 

- număr beneficiari 

direcți 3.500 

 

 

anual 

 

 

Agenţia Națională 

Antidrog prin CPECA 

Ministerul Educaţiei- 

prin Inspectoratul 

Școlar General al 

muncipiului București, 

Inspectoratele școlare 

județene, 

Autorităţile 

administraţiei publice, 

locale prin Primaria 

municipiului, 

Ministerul Tineretului 

şi Sportului prin 

Direcția Județeană de 

Tineret si Sport, 

Societatea civilă prin 

Federația 

Neguvernamentală 

Antidrog 
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Obiective specifice Activități 

Perioada 

de 

implement

are 

Indicatori 
Termen de 

evaluare 
Responsabili 

1.3. Facilitarea accesului 

categoriilor de persoane 

aflate la debutul 

consumului la măsuri de 

intervenție timpurie, în 

vederea evitării 

transformării consumului 

experimental/ocazional de 

droguri în consum regulat. 

1.3.1. Dezvoltarea măsurilor de 

intervenție timpurie pentru 

persoanele care au experimentat 

consumul de droguri, în vederea 

evitării trecerii de la un consum 

ocazional/experimental la un 

consum de droguri regulat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-2025 

- număr activități 3 

- număr beneficiari 

direcți - 200 

anual 

Agenţia Națională 

Antidrog prin CPECA 

Ministerul Educaţiei- 

prin Inspectoratul 

Școlar General al 

muncipiului București, 

Inspectoratele școlare 

județene, 

Autorităţile 

administraţiei publice, 

locale prin Primaria 

municipiului......, 

Ministerul Tineretului 

şi Sportului prin 

Direcția Județeană de 

Tineret si Sport, 

Societatea civilă prin 

Federația 

Neguvernamentală 

Antidrog 
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Obiective specifice Activități 

Perioada 

de 

implement

are 

Indicatori 
Termen de 

evaluare 
Responsabili 

Implicarea diriginților, 

părinților în informarea 

tinerilor asupra riscurilor 

asociate consumului de 

droguri 

Cursuri intensive  2021-2025 

Profesorii diriginți din 

municipiu, clasele 

VIII-XII 

Asociațiile parinților 

din mediul 

preuniversitar 

Anual  

Agenția Națională 

Antidrog, 

Primaria municipiului, 

Inspectoralul școlar 

județean, 

Federația 

Neguvernamentală 

Antidrog 

 

 
 
Buget necesar alocat prin Programul de Interes Național 

 

Având în vedere situația privind alocările bugetare din perioada 2008-2020 prin Programele de Interes Național și pentru a nu mai fi în situații 

incerte, solicităm predictibilitate, certitudinea existenței reale a resurselor alocate și nu doar virtuale sau în limita fondurilor aprobate. 

Programele noastre implică angajamente fată de terți – furnizorii de servicii tipografice, artisti, chirii spații pentru desfășurarea activităților 

prevăzute in grafic, inchirieri logistica necesară, cazări, diurne, specialiști etc.  

 

Compartimentul finaciar contabil al Federației, apreciaza o medie de 65.000 euro/an/judet + cele 6 sectoare ale municipiului Bucuresti, 

necesarul de finanțare. = 3.055.000 euro + TVA 

 

În cadrul programelor noastre, complementare Centrelor de Prevenire Evaluare și Consiliere ale Agenției Naționale Antidrog vor participa 

direct  - 30.000 tineri, 50.000 parinti, dirginții clasele VIII-XII și indirect prin campaniile media si stradale peste 100.000 participanti/ judet + 

municipiul Bucuresti si cele 6 subdiviziuni – sectoarele 1-6.   

 

Centralizat la nivel național, anual vor participa direct – 3.760.000 tineri si părinți si 4.700.000 participanti indirect. 
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Buget necesar perioada 2021-2025 – 15.275.000 euro + TVA 

NOTĂ anul 2021 întrucât Strategia, Planul de Acțiune si PIN nu au fost adoptate la termen pentru a produce efecte implică abordare separată 

Participanți directi cu participare multiplă grație permanentizării programelor 2021-2025 – 18.800.000 persoane parinți și tineri. 

Participanți indirecți multiplu 2021-2025 – 23.500.000 peroane. 

NOTĂ anul 2021 va trebui evaluat ca număr de participanți in funcție de momentul adoptării PIN. 

 

 

Propunerea Federației este una fundamentată, una certă și reală ce are în spate experiența atăt a CIADO România cât și a A.C.T.M.F. Dracula, 

ong-uri ce au desfășurat cele mai complexe programe de prevenire si informare în ultimii 14 ani în Romania, avand peste 7,5 milioane 

participanti direcți in programe de educație civică, culturală și spirituală precum și investiții de peste 6,5 miloane euro prin partenerii lor.  

 

Stimați domni,  

 

Suntem partenerii autorităților romane, instituțiilor responsabile cu aplicarea Strategiei Naționale Antidrog atâta timp cat și acestea se 

dovedesc parteneri ai societății civile si cel mai important real preocupate de problematica combaterii consumului și traficu lui de droguri prin 

toate mijloacele legale. Perioada 2007-2020 daca privim creșterea prevalențelor, nu este una de mândrie nici pentru dumneavoastră dar nici 

pentru noi societatea civilă și nu acceptăm ideea că suntem pe ultimele locuri in UE la concumul de droguri, întrucăt in calculul privind 

prevalențele (GPS) nu sunt prezente cercetările tocmai din zonele de mare consum – Festivaluri, petreceri outdoor, cluburi segmente 

reprezentative prin expansiunea acestora in ultimii 6 ani. Din păcate, de cele mai multe ori ANA fie nu s-a implicat in soluționarea 

problemelor de ordin legislativ ce a împietat punerea in aplicare a Strategiei in parteneriat cu societatea civilă, fie ceea ce a fost cel mai grav, 

unii directori ai Agenției au dezinformat societatea civilă pentru a fi eleganți.  

 

Sperăm ca propunerile noastre să fie agreate și luate in considerare de către Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog și să 

se regăsească în noul Program de Interes Național pe zona de prevenire universală. Vă rugăm să nu invocați și cu ocazia adoptarii noii 

Strategii, Planului de Acțiune, Programului Național (PN), Programul de interes național (PIN) scuze privind resursele sau alte impedimente 

de ordin legislativ intrucât ar reprezenta o continuitate a politicii de indiferentă față de fenomen, ceea ce ar veni in contradicție cu politicile UE 

în materie.  

 

Președinte 

Gigel LAZAR 


